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רביעי יום
27.6

הדר הנפשה: סירטי •
 מדבר — 5.30( דסים

 ש־ חושש דח־סבא עברית).
 אהבתו אבל להזדקן, מתחיל הוא

 שירגיש לו גורמת לשפירית
שלי היא ששפירית אלא צעיר.

 בלשצאר, הרשע, הקוסם של חה
מתב הנישואין שתוכנית כך

טלת.
הליטרה סרטבע: •

אנגלית). מדבר — 8.02(
 בטבע חיים הסרטים מסידרת

 הלוטרה בי־בי־סי. שבהפקת
היונ ממישפחת כלב־נהר, הוא

 אדמה, במחילות החי קים,
 הסרט מי״הנהרות. אל שפיתחן

 מישפחת מחיי צילומים מביא
 איי של החוף ברצועת לוטרות

שאטלנד.
אלי גמר כדורגל: •
 לאומות אירופה פות

עב קריינות — 9.00(
מפאריס, ישיר שידור רית).

אנגלית). מדבר — 4.30(
 ותיקי .77 -אנשלוס הפרק

 תהליך, לפתח הצליחו הנאצים
 וליצור לשוב להם שיאפשר
 היטלר, אדולף את בתיכפול

 מגופו שנלקח אחד תא מתוך
 אשת־חיל לא אם ומי החרוך.
בתוכניותיהם. מחבלת

 42 קיץ קולנוע: סרט •
אנג מדבר — 15.10(

 רומנטי, זיכרונות סיפור לית).
 שנת בקיץ מתרחשת שעלילתו

 שלפני האחרון הקיץ ,1942
 ארצות־הברית של הצטרפותה

 גיבור השניה. למילחמת־העולם
 היוצא מתבגר, נער הוא הסרט

 על במקום־קיט הוריו עם לבלות
 שני מוצא הוא שם שפת־הים.

 עמם ומשתובב גילו בני חברים
 בצעירה, פוגש שהוא עד בהנאה,

 היופי התגלמות בעיניו שהיא
הנשי.

שבת
30.6

ב- שלושה קומדיה: •

ביותר: מומלץ
האווכיס הסכינים ויו

 מסיפורי אחז- המביא בי־בי־סי. בהפקת סרט״תעוז־ה
 שנה בגרמניה. לשילשון הנאציס בעליית הקשורים הזוועה

 חושד היטלר אדולף החל כראש-ממשלה, שמונה אחרי וחצי
 בעלי ס״א, אנשי מיליוני ארבעה של מנהיגם רם, ארנסש ני

 10ה- בליל נגדו. מרידה לארגן מתכוון החומות, החולצות
 עצמו היטלר בטיהור־דמים. פתיחה על הורה הוא 1914 ביוני

 ידידי רם. התגורר שנו בית־המלון על בפשיטה השתתף
 ועימו למוות, רם נורה מיננן בכלא יום. אותי עד הוותיק
 להורג ההוצאות פלוגות״הסער. מאנשי רבים עוד חוסלו

 זו בהזדמנות גרינג. הרמן של נניצוחו בברלין, גם התנהלו
 עם קישר כל להם היה שלא רבים עם חשבינית היטלר חיסל

 קורט לשעבר, ראש״הממשלה ביניהם כביכול, המרידה
 מיספר שטראסר. וגריגור פון־ברדון קורט פון-שלייכר.

כאלפיים. נאמד הארוכים" הסכינים ב״ליל הנרצחים
 מנהל לשעבר הוותיק, הבריטי העיתונאי גרין. יו סיר

 עד היה בברלין, לונדוני עיתון של כתב שהיה בי־בי־סי.
 בעזרתם גרמניה. בבירת הארוכים" הסכינים ״ליל לאירועי

 שותפים שהיו נאצים של וכן מליל־הדמים ניצולים של
הזוועה. את יו סר משחזר לטבח,

.10.55 בשעה >28.6(החמישי ביום יוקרן הסרט

אירו באליפות ממישחק־הגמר
אלופות. לקבוצות פה

חמישי יום
28.6

שוגון סידרה: •
אנג מדבר — 10.10(

 בסידרה, תשיעי פרק לית).
 מאת רב־המכר על המבוססת

 חושש רודריגז קאלוול. ג׳יימס
 אחרי בלקתורן, של מכוחו
 לו מחזיר טורנגה כי לו שנודע

ארסמוס. את
 הסכינים ליל תעודה: •

 מדבר —10.55(הארוכים
מיסגרת. ראה אנגלית).

שישי □1׳
29.6

אשת-חיל מותחן: •

מד —10.10(אחת דירה
 תחרות הפרק אנגלית). בר

 ג׳ק אופה שבמהלכו אפייה,
 לתחרות־ מוס־שוקולד עוגת
בית־ את מייצג הוא שבה אפיה,

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
27.6.84 רביעי ם1י

 שני — 4.20(מצויירים סרטים לילדים: •
אנגלית). מדבר — דקות 40 — הערוצים

 ארצות- מתוצרת חדשים מצויירים סרטים של מיבחר
וגדולים. קטנים של להנאתם הברית,
 50 — 6 ערוץ —10.10(תיעודי: סרט •
 מקרינה שבוע מדי אנגלית). מדבר — דקות

 בדרו״כלל תיעודי, סרט זו בשעה הירדנית הטלוויזיה
 הרפואה, בתחום. מעניינים בנושאים המטפל אנגלי,
והכלכלה. החברה
— חצות אחרי 00.10( 84 סטודיו בידור: •

 תוכנית־הבידור ערבית). מזמר — דקות 40
 זימרה, — 3 בערוץ הירדנית הטלוויזיה של המרכזית

 ערב. לילות של המסורת מיטב לפי וריקודים שירה
המזרחי. הזמר לאוהבי

28.6.84 חמישי יום
 — 9.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 הנתקל ניו־יורק, ממישטרת ומשופם גבוה בלש על

 בגנבים, החברה: משולי בטיפוסים עבודתו במיסגרת
 לינדן, האל הוא הסידרה כוכב ובתמהונים. בצרכני־סמים

סו. וג׳ק גלאס רוו גיל, מקס השחקנים לידו ועוזרים
11.10( המסד אל הבימה מן תיאטרון: •
 את למלא כדי ערבית). מדבר — 3 ערוץ —

 הזמן ולהנעים הרמדאן חודש בימי הרבות שעות־השידור
 בשידוריה לשבץ הירדנית הטלוויזיה נוהגת לצופים,

 קרשי על מזמן לא שהועלו מצריות, תיאטרון הצגות
המצרית. הבימה

29.6.84 שישי יזם
 שני — בצהריים 2.10( כדורגל: •

אנגלית). מדבר — דקות 60 — הערוצים
 בשבוע שהתקיימו העולמי, הכדורגל ממיטב תחרויות
המערבית. ובגרמניה באנגליה החולף.
 — 6.30(צרפתי קולנוע סרט קולנוע: •

 ביום שבוע מדי צרפתית). מדבר — 6 ערוץ
 צרפתי קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה השישי
מלא. באורך
6 ערוץ —11.15(מאגנום סדרת-מתח: •

 סידת-מתח אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 ההופעה בעל השחקן סאלק, תום של בכוכובו אמריקאית,

 לסמל-המין קצר זמן בתוך שהפך הנאה. הספורטיבית
בארצות־הברית.

30.6.84 שבת יום
 — 8.30( מארח מאזן האג׳ פולקלור: •

 סיפורים ערבית). מדבר — דקות 30 — 3 ערוץ
 ובמעשיות באגדות משובצים בירדן היום־יום מחיי

 לצום המתייחסים ובעיות סיפורים והפעם: בדוויות.

הרמדאן.
 — 6/3 ערוץ — 11.15(קולנוע: סרט •

 זו בשעה מוצאי־שבת בכל אנגלית). ערבית/ מדבר
 סירטי שני ערוציה בשני הירדנית הטלוויזיה מקרינה
 יוכלו הערבית השפה מביני אחת. ובעונה כעת קולנוע
 האנגלית מביני ואילו ,3 בערוץ המצרי בסרט לבחור
.6 בערוץ האמריקאי, בסרט יבחרו
1.7.84 ראשו! יזם
 יסופר כי יאמן לא הומוריסטית: סידרה •

 מדבר —דקות 25 — 6 ערוץ — 9.30(
 המוקרנת המרתקת, בסידרה נוספים פרקים אנגלית).
 סיפוריו על בעיקר המבוססת הישראלית, בטלוויזיה
דאל. רואלד הסופר של המוזר, הסוף בעלי הקצרים,

 — 11.15( ההרפתקן הנער רב-מכר: •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 מהמעמד אנגלי נער של ואהבותיו קורותיו את המספרת
 בבית-ספר קונדס מעשה בעיקבות נשלח אשר הגבוה,

 חווה בעלי קרובי־מישפחה, אצל להתגורר לאוסטרליד״
בחיים. דרכו את שם לפלס ענקית,

2.7.84 שני יום
 ערוץ —10.30(דוקטור קומית: סידרה •

 קומית סיררה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6
 רופאים חבורת של הרפתקותיהם אחר העוקבת אנגלית,
 בתפקיד לרפואה. בית־הספר את עזבו עתה שזה צעירים,
איונס. ברי השחקן הראשי:

 — 11.15( אוליבייה לורנם ביוגרפיה: •
 לורנס אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 לא חגג בבריטניה, הגדולים השחקנים אחד אוליבייה,
 הסכים המאורע לכבוד .75ה־ הולדתו יום את מכבר

 בתיאטרון ועבודתו חייו על ולספר בטלוויזיה להתראיין
 מהסרטים נבחרים קטעים משולבים זו בכתבה ובקולנוע.

במחיצתו. שעבדו אנשים עם וראיונות כיכב שבהם
3.7.84 שלישי יום
 שני — אחה״צ 2.30(מ- חג: תוכניות •

 אל־פיטר, חג לרגל מיוחדות, חג תוכניון הערוצים).
 קירקס, מצויירים, סרטים הרמאדן. חודש של בסיומו
בידור. ותוכניות תיאטרון הצגת

סיפרו.
א טלוויזיה: מחזה •

 — 11.05( עשר רוחת
טל מחזה עברית). מדבר

 הטלוויזיה בהפקת גרוע, וויזיה
 מתרחשת שעלילתו הישראלית,

 ■נעמי, הארץ. במרכז בקיבוץ
 בקיבוץ מבקרת המחזה, גיבוךת

השי בשנות חברה היתה שבו
 מגלה היא להפתעתה שים.

 כיום מתגוררים שהתינוקות
 בבית- ולא הוריהם, עם בקיבוץ

 מקובל שהיה כפי התינוקות,
 לה מזכיר הזה הגילוי בזמנה.
עליה שעבר טראומטי אירוע

׳42 קיץ וגריימם: או׳ניל
10.15 שעה שישי, יום

)1התיכון(ובט המיזוח תחש
ה לימים חונניות הצהר״□) (אחד א-

מערבון 4.00 ת שו חד 1.00
סידרה 7.00 סידרה 1.30
סידרה 9.00 ט סר 3.00

ראשון יום
1.7

 להיט עוד בידור: •
 לועזית). מזמר — 8.15(

וידי בסירטי מצולמים להיטים
בעולם. הפיזמונים ממיצעדי או,

דאלאס סידרה: •
אנג מדבר — 10.20(

הכלולות, אחרי הפרק לית).

 מישפחת של סיפורה המשך שבו
 האלימה, התקרית אחרי יואינג,
 של החוזרים נישואיהם במהלך
וסו־אלן. ג׳יי־אר

 עוד להעיד זימון בפרק לית).
 קאלאן, הבלש מעלילות אחת

 וודוורר אדוארד של בכיכובם
הקטר. וראסל

קאלאן והקטר: וודוורד
11.00 שעה שני, יום

 חוזר בהיליד דיון •
עברית). מדבר —11.10(

 • שבמהלכה בסידרה, נוסף פרק
 לסרטים שגריר מיכה חוזר

 ולגי־ שנה 16 לפני שעשה
בוריהם.

שני יום
2.7

 8.02(תהילה בידור: •
אנגלית). ומזמר מדבר —

 להביא ממשיך סודות הפרק
 ניו־יורקי בית־ספר מסיפורי

, לאמנויות.
קאלאן מותחן: •

אנג־ מדבר — 11.00(

שלישי □1׳
3.7

מט מישהו קומדיה. •
 מדבר — 8.02( בך? פל

 מר שלום היה אנגלית).
 פרק עוד של שמו הוא גריינגר
בלונדון. גדולה חנות על בסידרה

שח־מת מותחן: •
אנג מדבר — 10.10(

 בריטית ריגול סידרת לית).
 של גיבורה פרקים. 6 בת חדשה,

 טראנס השחקן הוא הסידרה
 אורלי, דייוויד בתפקיד קטאמפ,

 המיזרח לענייני המחלקה ראש
הברי הביטחון בשירותי התיכון

טיים.
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